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H. Lykke Refsgaard 
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Kjoler, Konfektion og Manufaktur 
- bedst hos Agger 
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Al Lastbilkørsel 
udføres hurtigt og reelt ;4 Indenlandsk Brændsel 

HENRY POULSEN . Ringgade 61 . Struer . Telf. 385 
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Blandt de mangfoldige Nydannelser 
indenfor Banerne, som de senere Aa, 
har ladet se Lyset, er den nye Stats-
hanelo1· ikke den mindst vigtige saavel 
fo r Banernes Personale som for Publi-
kum. 

Nu er som bekendt enhver Sorger for-
pl igtet til at rette sig efter hver eneste 
Lov, hvad enten han saa kender den e l-
le r ej. og Takstloven kender Publikum 
selvfølgelig ikke i a lle dens Enkeltheder. 
Visse Punkter i den er hurtigt blevet 
!"ærdeles om ikke populær saa ihvertfald 
i odt nok bemærkede af Banernes Kun-
der, og b landt disse maaske allermest 
~§ 41 og 16. der omhandler den fuld-
s tændi g revolutionerende Bestemmelse, 
at Banerne i indenlandsk Trafik herefte r 
i Skadestilfælde kun betaler hr,jjst Kr. 
2500 pr. Kilo - respektive Kr. 1500 
for Rejsegods. 

En ganske naturli g FØige heraf er da 
den . at saavel Vare- som Rejsegodsfor-
sik ringerne er traadt stærkt i Forgrun-
den, og vi har derfor bedt Direktør 
Hol/en LiitzhØft i "Europæiske" om nog-
le Udta lelser, denne Gang for Godsfor-
sikringens Vedkommende. 

- Vil De, Hr. Direktør LiitzhØft, for-
tælle os lid/ om Forholde/ mellem "Euro-
pæiske" og Banerne, og hvorledes Syste-
met egentlig virker. 

- Ja, ser De, gennem en Snes Aar har 
der eksisteret et Samarbejdet mellem Ba-
nerne og os, baade De danske Statsba-
ner og de p rivate, og fo r Godsforsik-
ringens Vedkommende e r Ideen den, at 
medens Virksomheder, der til daglig sen-
der Varer med Banen, som Regel ha r a r-
rangeret sig med et Forsikringsselskab 
0111 en Assurance for a lle Forsendelser, 
aa kommer der jo til enhver Jernbane-

station mellem Aar og Dag en Masse 
Kunder, der skal have sendt en enkelt 
Pakke afsted. Vasketøj til Studenten i 
Hovedstaden, lidt Slagtemad til Sønnen, 
der li gge r i Garden, Kommoden ti l Pige-
barnet, der er paa Højskole, lidt Arve-
gods efter Onkel !Peter t il Kusine Lotte, 
et Par Strømper fra Kær esten til Anne-
lise o.s.v. - o .s.v. - Det kan naturl ig-
vis ogsaa tænkes, at en Handlende, som 
ikke lfi ldaglig har videre For sendelser 

Direktør Horten Lutzhøft 

udenbys, pludselig faar en Ordre. som 
s kal gaa med Toget. Kort sagt, Folk, 
som ikke har Grund til at have nogen 
fast Forsik ringsforbindelse, de staar en 
skønne Dag og ska l have en Pakke af-
sted, og blive r ved Plakater gennem Eks-
peditøren gjort opmærksom paa Banens 
nedsatte Erstatningsansvar, og kan i 
Aanden se Katastrofen, hvis de rare Ting 
skulde blive beskadiget, hvi lket jo hæn-
der ikke helt sjældent, elle r maaske 
stjaalet undervejs; hvilket unægtelig og-
saa hæ nder. Se i saadanne Tilfælde er 
en Transportforsikring, der erstatter saa 
godt som enhver Skade, naturligvis paa 
sin Plads. 

- Ja , men der findes jo Mosser af 
Forsikringsagenter i Byen, hvorfor skal 
saa Jernbanepersonalet ulejliges? 

- Jeg fo rstaar godt Deres Tanke-
gang, men ser De, da Loven va r under 
Udarbejdelse, fremhævede Statsbanerne 
i s ine Bemærkninger til Rigsdagen. at 
man jo i'kke lod , Publikum i Stikken, 
saa de var afskaaret fra at sikre sig fu ld 
Erstatning, idet man jo enten kan tegne 
., Interesse i Afleveringen", eller Forsik-
ring i "Europæiske" paa enhver Bane-

gaar i Danmark; og i vore demokrati-
ske Tider, forstaar De jo nok, e r et 
saadant Arrangement af største Betyd-
ning. Det er rigtigt nok, det med For-
sikringsagenterne, men for det første er 
det jo temmelig omstændeligt at skulde 
henvende sig til en saadan, naar man 
staar paa Banen og først da opdager, 
at man har Brug for en Forsikring, det 
e r jo da ogsaa muligt, at det er saa sent 
paa Dagen, saa de Folk har lukket, og 
endelig vil jeg tro. at det vil være u1hy-
re vanskeligt at faa en saadan Police 
udleveret ganske omgaaende, en Trans-
portpolice kommer - stor eller lille -
ikke til Verden uden et ,·ist omstænde-
ligt Apparat. 

Se, netop ogsaa i saadanne Situatio-
ner har Banernes Ledelse ment, at de 
har en betydelig moralsk Forpligtelse til 
at hjælpe 'Publikum, og derfor har man 
set sig nr,idsaget t il at maatte ulejlige 
Personalet, som jo da forresten faar en 
efter Forholde ne god Provision for Be-
sværet. 

- Hvordan er saa egentlig Deres For-
hold fil de andre Forsikringsselskaber? 
Det maa da være en Torn i Øjet paa 
dem. at De saadan har samtlige Bane-
gaardes Personale som en Slags Agen-
ter. 

- Nej, saa langt fra, vi gaar dem jo 
slet Ikke i Bedene. Forsikringsselska-
berne ser i højeste o"rad, i E rkendelse 
af deres sociale Forpligtelser, med stør-
ste Forstaaelse og Anerkendelse paa den 
Miss(on, ,,,Europæiske" !her har. Det 
vilde, som jeg fØr sagde. bogstaveligt 
talt være umuligt paa normal Vis at 
kunne tegne Transportforsikring hvor-
som<helst og naa rsom helst. Vi er jo s let 
ikke ude efter de større og fo rretnings-
mæssige Kunder. vi er kun til fo r den 
mere eller mindre "tilfældige" Forsen-
der ved Skranken. 

Derfor ser de store Selskaber saadan 
paa Sagen, at vor Transportforsikring 
ved Hjælp af de nok som bekendte Mær-
ker, udfylder et Hul og paa en saadan 
Maade, at ingen vil kunne bebrejde As-
surancestanden, at den ikke har været 
s ig sin Plads voksen, og ikke har tænkt 
ti lstrækkeligt paa Publiums Tarv. De 
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Kunder, vi som Regel faar, kunde de 
all igevel ikke have betjent. og altsaa le-
ver vi paa fredeligste Fod mccl hinan-
den. 

- /(ære Hr. Direkfdr ; det er jo meget 
godt ni/ dette her med al tegne Forsik-
rin;::eme, mrn Skadesudbetalingen, alt 
hvad Skader anganr, hFordan er det 
med disse? 

- Dertil kan jeg kun s\·are Dem. at 
nu har vi altsaa arbejdet med Banerne 
i over 20 Aar. Ocr ha r a Id rig v,eret et 
eneste Ord mellem Banerne og os om 
Skadesudbetalingen, og Banerne ser med 
sto r Nidkærhed paa deres Kunders In-
teresse. Vi har aldrig haft en Proces om 
en Jernban eskade, og vort Salg af For-
sikringsmærker paa Banerne stiger fo r 
hver Dag, der gaar, ganske simpelt for-
di ,Publ ikum anbefaler os, M and og Mand 
imellem, særlig naar de har haft en Ska-
de. Jeg anser det for den stolteste Dag 
i Selskabets Historie, da vi var fremhæ-
vet 3- 4 Gange i Lovforslaget til Rigs-
dagen, efter at Banerne havde lær t os 

at ken1.le gennem saa mange Aar, og 
mon ikke det er et T egn paa, at vi har 
fo r~taaet vor Opgave i enhver Retn ing. 

Naar man hcnker paa de mangfoldige 
Tusinder af Smaaforsikr inger, !'Om aar-
li ,:r te,:rnes i "Eur opæiske", og de Stabler 
af Skadessager, som hober sig op hver 
eneste Dag, maa vi give Direktør Uitz-
hclft Ret i, at enhver Jernhanemand med 
i.:od Samvittighed kan lægg-e Navn ti l, 
n:ia r (kt gælder at samarbejde med 
.,Eur opæiske". 

Vi lover ved Afskeden med D irektø-
ren, at bede vore Læsere 0111 aldrig at 
afholde si g fra at henvende sig ti l Sel-
skabet. naar De er i Tviv l om et eller 
andet. Skulde De, kære Læser , finde, at 
en Skade, som er overgaaet en af Deres 
Kunder eller Venner, er fo rkert behand-
let. saa sk riv til Selskabet o,:r fo rklar 
Sa•;en, som De ser paa den. Der er ik-
ke noget, Selskabet hellere ser, idet det 
fo r enhver Pris vil undgaa beretti get 
Uti l f redshed. 

H arald. 

Tommerup Uheldet 6 or 'Retten. 
Ved Odense Herreds Ret behandledes 

den 20. Juni Sagen mod Overtrafikass. 
Johs. Fr. Jensen, T ommerup, og Lokf. 
Chr . V. Rasmussen, Fredericia . som Au-
clitØren for D.S.B. havde rejst Tiltale 
11nod for Uagtsomt Manddrab og som 
ansvarli ge fo r T ommeru p Uheldet de,1 
23. Oktober i Fjor. 

Under Afhrlr ingen indrømmede baade 
Jensen og Rasm ussen, der paa Ulykkes-
aftenen f ungerede som henholdsvis vagt-
havende Assistent paa T ommerup Station 
og Frl rer af Lokomotivet for Ulykkest0-
get, deres Ansvar fo r Katastrofen. Over-
assistenten havde for vekslet to To_g- og 
givet Signal til Godstoget Nr. 2047 for 
I ndkØrsel, skont T oget var gennemgaa-
ende. 

Men forklarede han, 2047 var fuldstæn-
dig gledet ud af hans Bevidsthed, og han 
havde kun tænkt paa at sætte Signal ti l 
Persontoget paa Assensbanen, der nor-
malt skulde komme samtidig med Gods-
toget, der var betydeligt forsinket, og der 
var ikke givet Meddelelse om Forsinkel-
sen. Mens man paa Stationen ven tede paa 
det gennemgaaende T og, havde Jenst n 
talt med flere om det, men ingen ha\·de 
nævnt det fo rsinkede T og. 

Lokfr1rer Rasmussen blev f9J rstt fo r sent 
klar over, at der var noget galt, da T o-
get den paagældende Aften susede af 
Sted paa det blinde Spor. Han kom fra 

Holmstrup og skulde fortsætte uden Stop 
ti l Skalbjerg for at rangere her. Da han 
im id lertid saa lndkprselssignalet før 
T ommerup Station, regnede han med, at 
der skulde r angeres paa denne Station 
ogsaa. skønt han burde have reageret vecl 
at standse for dette Signa! 

Som Anklager gennemgik Politimester 
Westerby de Fakta, som knyttede sig ti l 
Katast rofen, og paa Grundlag af dem 
krævede han Overassistent Jensen og 
Lokfører Rasmussen straffet efter den 
borgerlige Straffelovs Paragraf om uagt-
somt M anddrab. Anklageren kunde ikke 
se andet. end at der fo relaa et utilgive-
ligt. uagtsomt Fonhold, som har forvo ldt 
Død. Politimesteren ku,i de imidlertid godt 
indse, at der fo r begges Vedkommende 
fo relaa formildende Omstændigheder. Der 
var deres Anseelse og gode tj enstli ge Ind-
sti lling og Paapasselighed. og man kunde 
heller ikke komme udenom. at Medhjæl-
perne baade paa Stationen og Maskinen 
havde svigtet , men det fri tog ikke de 
Ledende for Ansvaret . Den Straf, sagde 
Politimesteren, der her maa blive T ale 
om, skal ikke udmaales for at ramme 
disse to Mænd. Men vi staar over for et 
principielt SpØrgsmaal, og Straffen skal 
have til Fo rmaal at statuere Eksemplet 
udadt il fo r at forhindre, at der sker Gen-
tagelser. 
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Forsvareren mente, der kun 
kunde dømm es efter 
Tjeneste mandsl ov en. 

Forsvareren nedlagde Paastand 0111 Fri-
findelse, og han fandt. at de Forseelser, 
der havde f f1rt til U lykken, var af en 
saadan Karakter, at Jensen og Rasmus-
sen kun kan dØmmes efter Tjenestemands-
loven. ikke paa Grundlag af Straffelo-
ven. Aarsagcn til Katastrofen kan ikke 
kun lægges paa disse to Mænd, mente 
Forsvareren. Ulykken betingedes af en 
Kæde af Fejl og en R~ kke Uheld, der 
var uafhængige af ·hinanden. Det kan 
snaledes ikke være uden Værdi, at Ras-
mussen oaa Veien fra Fredericia til 
Odense cte Steder. hvor T oget skulde 
standse, kunde kpre ind paa Stationen 
ved almindeli gt Indkørselssignal. og jeg 
k,in nævne, al der i Ministeriet foreligger 
Forslag om, at der ved Slandsnin.l! af 
planmæssig/ kØrenclc Tog skal gives 
skrifl l ig l\ll eclclel r!se om, hvor Toget skal 
s/a11dse, og hvilke Signa/er der skal kø-
res incl fo r . 

Forsva reren lagde ipvri,:rt Vægt paa 
det rent menneskelige i Sagen og under-
stregede, at Mennesket ikke er nogen 
Maskine, og at gøre Fejl var noget, en-
hver kunde ko111111e ud for, selv en Tje-
nestemand. Sikkerhedstjenesten kan ud-
bygges, men Jernbanekatastrofer vi l al-
drig kunne undgaas tør den Dag, da hele 
Tjenesten dirigeres af Maskiner. 

Begge de tiltalte blev kendt skyldige 
og hver idømt 30 Dages Hefte. De skal 
desuden in solidum betale Sagens Om-
kostninger. 

Do111mcr HarpØth gj orde op111ærkso111 
paa, at Hæftestraffen var den 111ildeste 
Fo rm fo r Frihedsberøvelse, og Straffens 
Udformning taler i Samklang 111ed Dom-
111erens Bemær kning i Sagens Præmisser. 
Der udtales her, at Overassistent Jensen 
og Lokomotivfrlrer Rasmussen er kendt 
skyldige i Tiltalen, men i Dommen har 
man taget Hensyn til begges gode Om-
dµmme som samvittighedsfulde og vel-
tjente Tjenestemænd. Ulykken skyldes an-
tageli_g et Øjebliks Svigten af den sær-
lige Agtpaagivenhed, der kan kræves af 
T jenestemænd i deres Stilling, ligesom 
der bØr tages Hensyn ti l, at fl ere af det 
11nderordncclc Personale har begaaet 
Fejltagelser. Denne skæbnesvangre Svig-
ten i Forbindelse med en Kæde af ulyk-
kelige Omstændigheder, bl. a. at det paa-
gældende Tog kfJrte ind paa et Spor, der 
endte blindt paa et saa farli gt Sted som 
lige fo ran Stationsbygningen, medff1rte 
den frygtelige U lykke. 
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Amagerbanen 11-0 Aar ... 
Toggangen indstilles 1. September. 

Amag orbrogade SI. 

,\ma•-crhancn fejrerlc den 17. Juli sit 
40 Aars Jubiheum. 

Saa tidligt som i 1866 var der 0 iancr 
fremme 0111 /\n læg af en Amal!erhane mctl 
Dampskibsforbindelse fra Dragpr til Sve-
r ige. Ogsaa i 1874 var der udarheidet 
detail lcredc Pl aner for en Bane og en 
Færgehavn i Dragisr. I 1880 s[lgtes der 
Koncession paa en elektris!( Sporvej el-
ler Dampsporvej la,ws Landevejen. I 
1890, I 89fi og 1903 va r der nye Planl! r 
fremme 0111 en Bane paa Amager, men 
alle strandede som Regel paa manglende 
Kapi tal. Endelig i 1905 blev der givet 
Eneretsbevilling ti l A/S Amagerbanen. 

Banen blev nærmest anlagt som e'l 
Bane med Sidespor ti l de forskellige Fn-
br iker, men efterhaanden voksede Per-
sonbefordringen i den Grad. at det blev 
nødvendigt at anskaffe to Motorvogne 
til at l: larc Trafiken. Den sMrste af disse 
Motorvogne kom aldrig ti l at klare Op-
gaven, og naar den hirte, va r den mest 
berygtet for de s!;arr,c Hvl, den udsend-
te, 111a~ Vejovcrsk,er inger slrn ldc passe-
res! Derimod klarede den lille Vogn med 
bed re Held sin Opgave og besrsrgecle i 
en Aa rræk lw en Del af Trafiken. I 1930 
erhvervede Banen l(oncession for Rute-
bilkflrsel over hele Øen; den voldsomme 
Konkurrence med private Biler hl rte til, 
at Banen kom ud for Underskud , men 

,·0111 c'cn fo rudseende Mand. fhv. folke-
tingsmand N. P. ielsen er, blr·: der sad-
let 0 111 . Amagerhanen gik ove•· ti l Om-
nibustrafik og samtidi g fo rvandle les Bn-
nens Underskud til Overskud. I 1938 ncd-
lag-des al Persontrafik paa Banen og O111-

ni lrnsserne susede ad alle l<anter paa 
Amager. M en Glæden over denne For-
bedring af Trafiken h lev kun l'. ort, med 
Krigen gjorde Gummimanglen si! gæl-
dende og i tl isse /\ar opklodsedes 2B 0111-

r.ihi ler. Sa:i maatte Banen atter i Gang, 
Mater iellet var ikke i den bedste Forfat-
ning. De r hlev lejet Lokomoti ver fra an-
dre Baner. og da disse var l( 11lslugcre, 
,·ar de dyr(' i Drift, men t rods alt hjalp 
de ti l at opretholde Forbindelsen med 
Hovedstaden og det va r det vigtigste. 
Service kom i anden Række. men Pu bli-
kum to."! det med forholdsvis godt Hu-
mør. 

DE FORENEDE 
BOGTRYKKER I ER 

MADS HANS EN 

Sø~dergade I I , Aarhus 
Telefoner K;~;or 5"<,~:" 

Leverer I I lustrerede T idsskr lfcer, Kataloger . Pris I Ister 
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I Tidens Loh er der sk revet mangt og 
meget om Amager-Bussernes T rafik ti l 
og f ra Raadhuspladsen. men alt har væ-
ret henholdende, fordi de ri konomiske 
Forhandlinger trak i Langdrag. Nu er 
der ti lvejebragt en endelig Ordning, og 
len g.:ar ud pna. at Amagerhanen og 

1-.:,,h(•nhav;1s Sporveje fra I. September 
gennemf<lrer et Samarbejde om Rutebi l-
forbindelserne mellem Raadltuspladsen 
l'i:i Sundby Vester ti l Dragor-Kastrup-
Lu fthavnen og Taarnby - og omvendt. 
Forl•i nclelsen ,·il blive etableret med 
Sporvejenes og Amage rhanens moderne 
Omnibusser. Chau fforer og Kondukt(J rer 
udl'cksles ved Sundby Vester, der bliver 
Skæringspunktet. I disse Dage forhand-
les der 0 111 de rent Ira fiktekniske Enkelt-
heder. men tiet er i hvert Fald en l(ends-
rernir.g. at der fra I. September bliver 
Busforbindelse fra Raadhuspladsen til 
den nterste Del af Amager Ol! omvendt. 
Fra samme D:ig inddrag-es Amagerhanens 
Perrnntrog mli lcm Amngerbrogacle og 
Dragc, r. Det fo rlyder. at den nye Bus-
linje skal have Li njenummer 28. Amn-
gerhusserne faar Holdeplads ved Drage-
springvandet, og naar dette Sprinr~vand 
om 1~0•.ren Tid bliver flyttet, hvilket sker 
i Forbindelse med i\\uslingeskallens Pl a-
nering. vi l Busserne faa Stoppested foran 
Raadh ushaven. 

Drejeskiven ... 

Læserne skriver: 

Drikkepenge i Togene? 
En Artikel i et kohenhal'nsk Eftermid-

dar;shlad, har h~rort et Emne ~om siden 
er blevet meget diskuteret. Til fældet, som 
blev omtalt, ble,· endog nævnt som Be-
stikkelse, og f ra h1l.ieste Sted er man 
gaaet meget alvorligt til Værks, da den 
Sla~s absolut ikke maa finde Sted. Gen-
tagelse maa ikke finde Sted o.s.v. 

Jeg er fu ldstændig enig med den 1Jver-
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'lJi ønJker til /2ykke med 100-AarJ Jubilæet 
NO V U S Maskinsnedkeri & Trælasthandel 

v/ V. Thomsen & S. Svensson 
Kastrup Mølle . Inventar og Bygningsarbejde 

Amagerbrogade 289 Telefon Amager 8103 

[ 

Sparekassen for Grenaa og Omegn 
Storegade 6 . Telf. 47 - 147 

Frederikshavn og Omegns 
Sparekasse 

SKAGEN 
Kul & Trælastforretning 

Skagensbanen 

HILBERT JØRGENSEN 
Murermester 

Søndergade 22 Frederikshavn . Telefon 476 
Udfører Arbejder for D . S . B . 

I. I. L A R S E N A/s 
Xorn . 'Jod erstofeer 

FAABORG 
Xunstgødn ing 

ODENSE 

Bollinge StoleGabrik 
v/ Peter Hansen 

Boltinge pr. Espe Tel1. Ringe 132 

Tommerup Væveri 
v/ E. REINDEL 

Tommerup pr. Knarreborg Telefon 96 

Afs c! F. Møller & Co. 
Nørrebro 84-86 . 0 DENS E . Telefon 4286 

' 

ORIGINALE H O L B AE K 
Tæ rskeværker og Halmpressere 

Holbæk Maskinfabrik A.-S. - Telf. Holbæk 195 

OPTAGET 

Glarmester L. Nielsens Eftf. 
!ndeh. M. ØGAARD NIELSEN 

Værksted : Kronprinsessegade 32 Kontor· Set. Hansgade 6 
Postgiro Nr . 204 49 København K Telefvn Nora 5034 

- L everandor til Stalsb.1111er11e -

11.andelshusel 19ilh. tlansen's EGtf. 
Carl Jacobsensvej 17, Valby Telf. Central 10311 

Kemikalier og Syre. 

AKTIESELSKABET 

HJØRRING DISKONTOBANK 
STIFTET 1855 

Aage 'j)etersen' s 'j)olstermøbel-'Jabr ik 
Aarhus . Telf. 5365 

Fabrik for polstrede Møbler med eller uden Stof 

Afs SØVANG 
HØJSLEV 

11.avregrynsmøllen U I K In 6 
HØJRUP - FYN 

Bogense Trælasthandel 
Bogense Telf. 16 

Bjerringbro Savværk Akts. 
Møbelfabrik og Tømmerhandel 

Telt. 15 
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ste Ledelse, at den Slags maa ikke finde 
Sted, - men - saa skal det ogsaa gør es 
grundigt, og ikke alene fo r Togpersona-
let, men overalt inden for DSB. 

Fordi en Togbetjent har været en rej-
sende behjælpelig paa en eller anden 
Maade, og den rejsende gerne vi l takke 
ham, ved at give ham en l i lle DucØr. Men 
nej Tak, - det maa han ikke modtage. 
Det er da kun godt, at Personalet er saa-
dan overfor de rejsende, at disse fØler 
si g godt ti lpas og godt betjent, det er , 
netop det vi alle ar bejder paa og ser 
hen til, - at de rejsende bl iver rigti gt 
og hØfl igt behandlet. 

Men er det nu ikke Smaating med disse 
Drikkepenge? Er der ingen andre Steder, 
hvor sl igt fo regaa r? Jo, saamænd er der 
saa, men hvor for maa da saadant finde 
Sted. 

Tænk paa den store M iddag, som B. 
og W. gav, da Færgen "Fyn" blrv af-
leveret. Hvad kalder man dette? - Ja 
vist - officielt en Middag ti l alle ,hØjere-
staaende inden for D SB - men en T og-
betjent maa ikke modtage en D rikkeskil-
l ing. -

T ænk paa det f lotte D iamantarmbaand, 
som T rafikministerens Frue fik ved sam-
me Lej lighed - det gør heller ikke no-
get; det er jo Trafikministerens Frue, saa 
hvem skulde kt,unde fo rbyde det. Den 
øverste Chef maa gerne modtage, men 
Manden langt nede i Rækkerne maa ikke. 

Der kunde nævnes mange forskell ige 
Eksempler, men lad mig blive ved disse 
to, og lad os saa haabe, at man kan 
indse, at der er andre end Togbetjenten, 
der modtager Dr ikkepenge. 

D 

,;Aktionæ rerne" har Ordet : 

Grenaabanen. 
Aarhuus Sti ftstidendes ledende Artikel 

af 2. Juni om " B y og Opland" var be-
mærkelsesværdig ved at understrege Nød-
vendigheden af Hensyntagen t i l Byens 
Opland, naar dette som i Grenaa Byraad 
forleden maa protestere imod, at Banen 
omlægges t i l Mundelstrup, hvorved dens 
Betydning som Oplandsbane - og sær-
lig fo r Grenaas Forbindelse med Aarhus 
- gøres om i kke illusorisk saa dog væ-
sentlig ringer e. 

Samtidig maa det af Aarhus og Vej lby-
Riis$kp v føles som en Skuffelse, hvis 
Strækningen Aarhus Ø-Riisskov- Gren-
aavej ikke sku lde tl1ave Udsigt ti l at bl i-
ve fri for Banen, der opfattes som en 

Hindring for Svens, Havnens og Kvar-
terets frie Udvikling. 

Hvilke Muligheder kan da tænkes for 
Banens Fremtid? Fprst maa man dog er-
indre, at Loven af 1918 0111 Aarhus H 
som Gennemkorselsstation - nu er og 
bliver den en Sækstation - en dobbelt-
sporet Højbane over Havnen, et andet 
Spor ved Siden af det nuv~erende over 
Riisskov og derfra en dobbeltsporet Bane 
over Hall ing ti l Randers endnu bestaar 
og derfor maa ophæves, fr,Jr man bestem-
mer sig til enten at omlægge eller ned-
lægge den. 

En Omlægn ing kan ku n ske til Mundel-
strup. At trække den nærmere ti l Byen 
enten over Brabrand eller over AabyhØj 
t il Aarhus H var maaske teknisk muligt, 
men mindst dobbelt saa dyr t som Om-
lægningen over Mun delstrup, der nu vel 
vi lde koste tre-fire Millioner, men sta-
dig er den mest populære Løsning. Men 
derved vi lde Banens Betydnin g for Op-
landet, der kan være r inge nok i For-
vejen, betydeli gt forringes, hvad ogsaa 
DSB maa modsætte sig" og betale sig 
vi lde det næppe kunne, selv 0111 Aarhus 
Havn derved kunde faa Raadighecl over 
Aarhus Ø's Areal og Vej lby-Riisskov faa 
fri Forbindelse med Byen langs Stranden. 
Vil de i nteresserede Parter være rede til 
at betale Omlægningen og det ,Øgede 
Dr iftsunderskud eller blot deres Del 
deraf? 

Der er dem, der hævder, at Banen ik-
ke er saa stor en Hindr ing som paastaa-
et, og at en Strandvej af passende Bred-
de nok kan fo rl iges med den, ja ogsaa 
med en Cyklesti indenfor - eller uden-
for - og Spadseresti hs1jere oppe paa 
Sk raaningen. Der er jq gode Muligheder 
for Udvidelse af Stranden ved Paafyld-
ning af Sand; en Udvidelse af Badestran-
den paa Fedet kræver kun Udlægning af 
Risflet ninger ( Faskiner), saa besørger 

LIN-~ HANSEN 

m KlJLTOA.VET t~ · c:. 6Z80 
lEVERANDØA AF CLICHEER 
OG' BILLEDMATERIALE 
Til DE MUT BlTYDENDE 
DAG•OG UCiEBLADE, I IKØ· 
BENHAVN OG PAOVIN5EM 

Sto re Malerier Charlotten borgudst. m. fl. 

Kr. 5.00 I Udbetaling, Kr. 10 .00 pr. Md. 

Lysekro11er og Ko11s0/11re 

Å . Å R N I . Ø ster brogade 98 
(Hj . af Carl Joha nsgade) . Ø bro 8433 
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Strommen Resten, hvad Sogneraadet maa-
ske kunde tage under Overvejelse. Til-
bage bliver Vanskeligheden ved at føre 
en Strandvej af passende Bredde gennem 
Kvarteret ved Riisskov Station, naar Ba-
nen bevares, og det endnu vigt igere 
SpfJrgsmaal 0111 Havnens Udvidelse mod 
Nord. En Strandvej langs selve Bade-
stranden vilde fuldstændig Ødelægge 
denne. 

Hvis Banen derimod nedlægges, vilde 
disse Vanskeligheder bortfa lde; men 
SpØrgsmaalet bl iver da, 0111 den kan 
undværes af Hensyn ti l Godstrafiken, og 
hvad man ti l Gengæld kunde byde Op-
landet i Retning af bedre Forbi ndelse 
ved Hurtigsporvogn (ti l Ri isskov) eller 
Ski nnebus, hvi s Banelegemet bevares, el-
ler Landevejsbus, hvis det omdannes t il 
Landevej - ellers blot fo røget Lande-
vej stra fik ad udvidede og forbedrede 
Veje; frem for alt en direkte L ynfo rbin-
delse med Grenaa og Aarhus Flyveplads 
ved T irstrup. 

Det er blot mærkeligt og meget be-
klageligt , at Havnens, Banens og B yens 
fremtidige Udvikl ing ikke blev gjort ti l 
Genstand for en samlet Overv.ejelse og 
Planlægning efter forrige Krig, da kun 
BanespØrgsmaalet blev afgjort og da af 
Hensyn ti l en enkel t Gade (Ryesgade); 
paa den anden Side ikke saa mærkeligt 
i Se-tragtning af Byens U.ti lbØjel igl,ed 
ti l at " bryde Pælene op" og gøre en ny 
Sta rt paa en ny Plads med mere Plads 
i Stedet for at anvende li ge saa meget 
eller mere paa den gamle Plads med for 
l idt Plads og i det hele uheldig og utids-
svarende (Banegaard, Raadhus og Kate-
dralskole). 

Grenaabanen Aar hus-Ryomgaard ligger 
al tsaa ikke fast og bØr ikke l igge fast; 
for Øvr igt mener jeg, at den bØr ned-
lægges. 

Regnar Knudsen, 
Lektor. 

Togulykken ved Vind. 
Den dybeste Medfølelse st rømmede i 

de Dage de haardt ramte Forældre fra 
Jernbaneulykken paa ØrnhØjbancn i Møde, 
men derefter melder en anden FØieise 
sig : Hvordan kunde sligt ske? Va r det 
et af den Art ul ykkelige "Til fælde", som 
ligger uden for menneskelig Beregning, 
og va r en hver Sikringsforanstaltning ta-
get? Desværre vistnok næppe. Det er saa 
let at lægge Skylden, eller i hver t Fald 
Hovedbyrden deraf, paa Fru Damgaard, 
men burde man ikke ærl igt prøve at se 
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G. Vaadde Nielsen 

Trikotagefabrik Ikast, Tlf. 109 

Chr. Kampmann 
Arbejdstøj og Manufaktur en gros 

Smedegade 27, Herning . Telefon 896 

Thomsen & Pedersen 
Konfektionsfabrik 

Dalgasalle 8, Herning Telefon 561 

Carl F. Nielsen 
Kjoler en gros 

Museumsgade 3, Herning . Tele!. 434 

Christensen & Trabjerg 
Vogn- og Karosserifabrik 

Istedgade Holstebro Tele!. 307 

J. Aa. Therkelsen & Søn 
En gros og Agenturforretning 

Vigen 7, Holstebro, Tli. 371 

Tage Fonager 
Mineralvandsfabrik 

Allegade 10 Holstabro Tlf. 822 

Linds kemiske Fabrik 
Struervej 58 . Holstebro . Tlf. 213-233 

L. P . Nielsen 
Lillebil . Vognma nd 

Set. Jørgensgade, Holstebro, Tlf. 162 

Holstebro Dampfarveri 
og kern. Tøjrensning 

v/ Lauritz Jensen, Grønsgade 6, Tlf. 98 
Smukt Arbejde . Hurtig Levering 

Søstrene 1n. og C. 71ielsens 
T.r ilwtagelrand el 

Bredgade 16 . Herning . Telefon 881 

Fiskehuset 
Ejner Poulsen 

Østergade 22 A . Herning . Tlf. 119 

Chr. A. Laursen 
Trikotagefabrik 

H. C. Ørstedsvej 16 Herning 

K. C. Nielsen & Søn 

Skræddermestre 

Maskinfabriken 
Møllevang 

v/ A. Madsen 

Struer 

Hjerm TIL 15-63 

Esso Service-Station 
v/ Aage Madsen 

Reparation, T ryk smøring. Vask 
Aut. Bur- W ain Forhandler 

Bredgade 4 Struer Telefon 150 

0. Henriksens Enke 

Skotøjsforretning Struer 

Thisted Keramikfabrik 
v/ Chr. Jensen 

Thisted Tlf. 313 

Thisted Køle- og 
Mejerimaskinfabrik 

v/ K. Lyager Tlf. 197 

Jydsk Trævarefabrik 
P. C. Kortegaard 

Thisted Tlf. 13 

Thisted Lysbadeanstalt 
v/ Fru Rasmussen 

Skovgade 18 Telefon 51 

Thisted Materialhandel 
Vestergade 16 

Telefon 52 

Thisted Cyklebørs 
v/ 0 . H. Larsen 

Thisted Telf. 323 

JERNBANE-BLAD E T 

thisted Rutebilcentral 
Frede rikstorv 1 

Telefon 495 

'Bjerre Christensen 
Statsaut. Elektro-lnstallatør 

Nytorv 3 Thisted Telefon 248 

Koopmann's 
Svineslagteri A/s 

Thiste d 

'Ringsted 
m ælke forsyning 

Ringsted 

Cad vaske ude ... 

Marie Andersens 
Vaskeri 
Næstvedvej 10, Ringsted 
Telefon 475 

Sorø Beklædningsoo1ag 
J. M. Pohl's Eftf. 

Sorø Tlf. 67 

Sorø Frugtimport 
Dedenroth Frederiksen 
)!;} 

Vedelsgade 2, Sorø 
Telefon 245 

Sorø 
19-ulkaniseringsanstal t 

Storegade 30 . Tlf. Sorø 432 



JERNBANE - BLADET 

Udkommer een Gang om Maaneden. 

Abonnement 3 Kr. aarlig. 
Redaktion og Ekspedition: 
H. E. Rybro, (ansvarhavende) 

Vigerslevvej 11, København, Valby 
Telefon Val by 1806 u. 

Giro-Konto 600 82 

MEDLEM AF 
FORENINGEN AF DA~ 
UGEBLADE.FAGSLADEoG TIOSSKRI FTER 

Sagen i Øj nene og derefter lægge An-
svaret, hvor det virkel igt hprer hjemme? 
Paa de fleste af vore Pr ivatbanestationer, 
i hver t Fald de mindre, og af dem er 
der ma ng-e, er l<onen " Forstander" . me-
dens Manden er Banearbejder. Hvi l ken 
Uddannelse har Konen? Ja, ,,Uddannel-
;;en" bestaar vist nærmest i den Erfar ing, 
hun efterhaanden tilegner sig, og mens 
"Uddannelsen" staar paa, indebæres for 
tiet rejsende Publikum et fr)·gteligt og 
rnn' i dette Til fæ lde skæbnesvangert Ri-
~iko1110111ent. Det er jo vitterligt saaclan, 
at man indenfor Privatbanerne, og vel 
desværre ogsaa fra l'vl inisteriet, tolererer, 
at ganske unge og hel t uer fa rne .lvlenne-
sker faar tildel t er Ansvar, som de alde-
les ikke er l'0ksne, og man maa nærmest 
undres over. at der ikke oftere sker U lyk-
ker. 

Er det i den Grad nodvendigt at spare 
indenfo r Admi nistrationen , eller er det 
hele et Udtryk for "et Laden staa ti l " 
System? I saa Fald er det saare betime-
ligt at faa hele Ordn ingen taget op til 
Revision. l ndenJor Statsbanen kræves, 
fcd r en Mand - el ler Kv inde - betroes 
er vi rkeligt Ansva r, og ,hvor l'vl enneskelh· 
e::r afhængigt af andres l( unnen, den mest 
gennemforte og gennemprdvede Uddan-
nelse, og mindre maa man ikke her lade 
sig nøje med. Fru Damgaard bl iver her 
Syndebukken, men Ansvaret forflygt iges 
og lægges i høj Grad paa urette Sied, 
saafremr det sidste Ord dermed er sagt. 
Man kan tænke sig blot, uden der fo r at 
skulle anstrenge Fantasien over Evne, 
en maaske fort ravlet Husmoder, der for-
uden at passe Hjem og Brlrn , tilli ge skal 
passe T oggang og Postekspedit ion! Fc,ir 
Tankeeksperimentet videre til Statsbaner-
ne og tænk Dem, hvorledes man der vi l-

de. se paa lignende T ilstande! M en er de 
utænkelige det ene Sted. bor de saa san-
del ig- ogsaa være det det andet. Naar 
saa dertil kommer den i A lmindel ighed 
uendeligt ringere Service, Privatbanerne 
ofrer de re jsende l<under, opstaar let 
Tanken paa og Kravet om en gennem-
gr ibende Æ ndring af et System, hvor 
kun et naadigt Forsyn og ikke Ledelsens 
.-\nsva rsf(5lclse bær er Skylden fo r , at det 
ikke er endt med l(a tastro fer o ftere, end 
Tilfældet er. 

Gprdi11g Skole. Vemb. i Marts 1947. 

I. Pallesen, Lærer. 

Cangt høiere ... 
Lange hø jere Bjerge saa vide paa Jor d 
man har, end vo re » Bjerg« kun e r Bakke, 
he rover der gerne s ig slynger et Spor , 
hvo r » Grisen« kan skubbe og bak ke. 
Det er et Ranger bjerg , e n Ryg, som I ved , 
so m vi maa bestige i Ansigtets Sved. 

Langt større Bedrift er fo r Ære og Sold 
maaske saa vi Udlænding øve, 
en Ba nemand faar bloc i Ryggen e t Ho ld 
og egner sig ikke ti l Løve. 
Lad Ørne kun r ives o m Brillanter og Sten, 
naar bare vi har et Pa r brug ' lige Ben. 

Langt smukkere Tog og paa videre Spor, 
man sagtens i Rusland kan finde , 
men paa det normale dog mere vi tror, 
det gælder baade Mænd, Tog og Skinne. 
Og dej ligst vi finde ved Bane og Tog 
den gy ngende Rytme, naar hjemad vi drog. 

Langt klogere Folk er der sagt ens omkring 
ved and re Etate r - Bedrifter -
vi glade dog var, naar vi blot var i Sving 
med Vogne med Skinner og Skifter: 
og brænder ku n Hjertet for Sandhed og Ret 
ja, saa gaar Haandteringen a ltid saa let. 

Langt hø jere, æd lere, finere Sprog 
s kal findes paa a ndre Perroner -
e j egner maaske sig ti l Tryk i e n Bog 
de Ba.nemænds kendte Ja rgoner. 
Men træffer ej Meningen vi paa et Haa r , 
det li 'efedt paa Banen dog alle forstaar. 

Langt mere af Malmen saa hvid og saa rød 
fik and re i Løn-Regulering, 
vi fik det nødtørftigste dag lige Brød 
og slet ikke Raad til Fo rmering. 
Saa maa vi la' Konerne helt gaa i Frø, 
og Banemandsslægten vi l ganske uddø. 

Onkel Christian . 

9 

S-Toget til Ballerup. 
DSB havde haahet meget stærkt paa 

allerede i Maj Maaned 1948 at kunne 
aahne Trafiken paa l<tihenhavns fjerde 
S- Bane fra Vanl~lse t i l Ballerup. 

Det ser desvæ rre ikke ud ti l, at dette 
Haab vil gaa i Opfy ldelse, og samtidi g 
vil den femte S-Bane. fra Valby til Glo-
strup, hvor man er gaaet i Gang med 
Forarbejderne, rimeligvis blive til svaren-
de forsinket. 

Det kn iber med at faa de npdvendige 
Materialer her til fra England. ,.Scandia" 
i Randers var forlæn(:;'St klar til at gaa 
i Gang med Bygningen af de 16 nye 
Dobhel tvogne, der skal bruges, men man 
er enclnu ikke naaet saa vidt, at man 
har faaet hare Staalpladerne ti l disse 
Vogne fra England. 

VanliJse-Ba llerup-S-Banen va r oprinde-
l ig budgetteret til 8 .4 Mill. Kr., men man 
regner med, at Udgifterne vi l blive mindst 
1-1 Mill. l( r. Det er Arhej dslJin og M a-
teriel, der er undergaaet saa store St ig-
ninger. 

Haabet 0111 at kunne indvie den nye 
-T agsstrækning samtidig med Somme r-

k~replanens Ikra ftt ræden t il næste Aar, 
\'il man altsaa ikke se op fyldt, O!! nogen 
1,este111t Tidsfrist tr1r man slet ikke give. 
tiet hele staa r og fa lder med Materialer-
ne$ 1\nkom~t fra En gland. 

Underføring ved Viby Jyll. 
Trafikminister iet har givet Sogneraa-

det i Villy, ])'li. Ti lsagn om, at man vi l 
g:aa merl til en Underforing af Jernha-
nen ved FDB's Fabriker, i Stedet fo r 
cfen joro}el:terede Uverfr5ring. U ndei"fø-
r ingen v il koste ca . 1.350,000 l<r .. mens 
Uverfpringen i sin T id blev anslaaet t il 
700.000 l(r. 

I det sidste halve Aar har dels paa 
FDB's Fabriker, dels i T rafikministeriet 
v,eret hol dt en Række Møder om Sagen, 
og Hads-Ning Herreders Jernbane har 
under disse Forhandlinger indvilget i at 
tilskyde 35.000 I<r., Fællesforeningen paa 
nærmere Betingelser 100 .000 Kr. og Viby 
Kommune 200.000 Kr., hvis Trafikmini-
steriet vi lde opgive 'Planerne om en Over-
foring ti l Fordel fo r en Under fo ring. 

Staten ti lbød at give et Tilskud paa 
700.000 I< r., hvilket svarer til, hvad 
Over f<J ringen vilde koste, men dette Til-
skud er utv ivlsomt forhøjet noget, ogsaa 
under Hensy n til , at Over ffJ ringsprojektet 
i Dag vi lde være mere kostbart at gen-
nemføre, end da det blev udarbej det. 

De store Jorda rbejder. som allerede er 
udført t il Overfrir ingen, er saaledes til 
ingen Nytte. 
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D.S. B.s 
100 Aars 'J,ubil1 

fi"ilæumsfestlighedeme begyndte 
21. Juni med Aabningen af Udstillingen ved 
Offentligheden havde her Lejlighed til ved 
melt Mate riel at se Jernbanens Udvikling ge1 
Det havde været Ønsket at bygge et Tog 
det der rullede ud hin Junidag 1847, me 
Tiden ikke kan skaffes Materialer til det 
Materiel, saa man ikke Tiden inde til at l 
stillingstag. 

Udstillingen blev en Publikumssucc 
i de 15 Dage den holdtes aaben b lev bef 
Pe rsoner, medens man kun havde regnet m 
Gæst Nr. 50,000 fik overrakt e t 15-Dage~ 

Selve Dagen, den 27. Juni, b lev . 
Reception i Generald irektoratet i Sølvgac 
foruden et Væld af Blomsterdekorationer J 

en Mæng de storstilede Gave r, hvoraf kan 
Loko'et »Jacob « fra D. D. P. A. 
Et smukt antikt Ur fra A/s Collstrup 
Model af den ny Kongevogn fra Sca:i 
En Sølvdirigentklokke fra JernbanE 
Krukke med 100 røde Roser fra J 

paa Fyen. 
Loftsmaleri til Generaldirektørens 

de fire Jernbaneorganisationer. 
Samme Dag afsløredes paa Roskilc 

deplade. Endelig samledes i Odd-Fellow 
benhavn ca. 2000 Indbudte med H. M. Kan~ 

Trafikminister Elgaard bød Konge 
og takkede ham for den store Interesse, h, 
vist Danmarks Jernbanevæsen. 

Efter Koncert af Livg.ardens Orkes1 
Poul Reumert Dagens Prolog. Dernæst ho 
raldirektør E. Terkelsen Jubilæumstalen. 

•------------------
Billeder fra Jubilæums uds tillingen v e d Øsl 

Øverst th. »Udstillingens største Attraktion, Modelbanen<e. l:i,- Ne 
Stationskontor«. Øverst tv. »Børnene morer sig paa "Jacob"<<,; 
nyeste Godsvogn-Typer«. Nederst tv. »Loko. Udstillingen«. 



D.S. B.s 
100 Aars Jubilæum 

ftilæumsfestlighederne begyndte allerede den 
21. Juni med Aabningen af Udstillingen ved Østerport St. 
Offentligheden havde her Lejlighed til ved nyt og gam-
melt Materiel at se J~rnbanens Udvikling gennem Aarene. 
Det havde været Ønsket at bygge et Tog svarende til 
det der rullede ud hin Junidag 1847, men da der for 
Tiden ikke kan skaffes Materialer til det nødvendige 
Materiel, saa man ikke Tiden inde til at bygge et Ud-
stillingstog. 

Udstillingen blev en Publikumssucces idet denne 
i de 15 Dage den holdtes aaben blev be~øgt af 66,765 
Personer, medens man kun havde regnet ca. 15,000. 
Gæst Nr. 50,000 fik overrakt e t 15-Dage$ [ort. 

Selve Dagen, den 27. Juni, blev ndledet med 
Reception i Generaldirektoratet i Sølvgade, hvor der 
foruden et Væld af Blomsterdekorationer blev overrakt 
en Mængde storstilede Gaver, hvoraf kan nævnes: 

Loko'et »Jacob« fra D. D. P.A. 
Et smukt antikt Ur fra A/s Collstrup. 
Model af den ny Kongevogn fra Scandia, Randers. 
En Sølvdirigentklokke fra Jernbanereklamen. 
Krukke med 100 røde Roser fra Privatbanerne 

paa Fyen. 
Loftsmaleri til Generaldirektørens Mødesal fra 

de fire Jernbaneorganisationer. 
Samme Dag afsløredes paa Roskilde St. en Min-

deplade. Endelig samledes i Odd-Fellow Palæet i Kø-
benhavn ca. 2000 Indbudte med H. M. Kongen i Spidsen. 

Trafikminister Elgaard bød Kongen velkommen 
og takkede ham for den store Interesse, han altid havde 
vist Danmarks Jernbanevæsen. 

Efter Koncert af Livgardens Orkester fremsagde 
Poul Reumert Dagens Prolog. Dernæst holdt kst. Gene-
raldirektør E. Terkelsen Jubilæumstalen. 

•- -----------------------• 
Billeder fra Jubilæu:msudstillingen ved Østerport St. 

Øve rst th. »Udstillingens største Attraktion, Modelbanen«. l:} Nederst th. »Det gamle 
Stationskontor«. Øverst tv. >>Børnene morer sig paa ,,Jacob••«.24,. Midten tv. »D.S.B .s 
nyeste Godsvogn-Typer«. l:} Nederst tv. »Loko. Udstillingen«. 



~«m 
allerede den 
Østerport St. 
nyt og gam-
memAarene. 
svarende til 

n da der for 
nødvendige 

1ygge et Ud-

~s idet denne 
øgt af 66,765 
ed ca . 15,000. 
Kort. 
ndledet med 
.e, hvor d er 
1lev overrakt 
nævnes : 

dia, Randers . 
reklamen. 
rivatbanerne 

1ødesal fra 

i St. en Min-
Palæet i Kø-
m· i Spidsen. 
velkommen 

1 altid havde 

r fremsagde 
it kst. Gene-

---- - • 
rport St. 
,rs t th. »Det gamle 
!llid ten tv. »D.S.B.s 



12 

Ringsted Jernstøberi & maskinlabrik Afs 
RINGSTED 

ESBJERG BANK 
Aktieselskab 

Jernbanemærker 
I 00 forsk. ~ar.s ke Stats- og Privatbanem. Kr. 4,00 
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N. S. Nedergaard & Søn 
Skive Grund!. 1885 Postgiro 11932 

J). Andersen 
Grundlagt 1864 

Ældste og største 

Xomm issions.i or retning 

Flæsketorvet 84, Kødbyen 

Tlf. Central 3744- 5744 

Rigstelefon : 244 

JERNBANE-BLADET 

Niels Larsen Afs 
Landbrugsmaskiner . Ringsted 

Amts-Arbeidsuisningskontoret i Thisted 
der samarbejder med 30 Anvisningskontorer Landet over 1 

anviser Arbejdskraft til al Slags Arbe 1de . 
Henvendelse: Storegade 21, Thisted . Telefon 906- 907 

Raadgivend e Ingeniør, Civilingeniør 

J. ANDERSKOV 
Projektering af: 

Varme- og Ventilationsanlæg, Bygningsinstallationer, 
Kloaker, Vandværker. Jernbeton 

ESBJERG TLF. 2140 

Arbeidernes Fællesorganisation 
Københav n V 

Eriksen & Christensen 
Aktieselskab 

Esbjerg 

Sparekassen Gor thisled Amt 
Telef. 2 - 502 

A. Krabbenhøft 
Murermester . Kloakentreprenør 

Esbjerg, Tlf. 1054 Arbejder for D.S.B. 
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Stationsarb. druknet. 
Den 2 1-aarige Stationsarb. Al fr . Ja cob-

sen, Hobro, var d. 30. Juni sammen med 
en Kammerat gaaet ud for at bade i Ho-
bro Fjord. Han fik heru nder et lidebe-
f indende og gik tilbunds. 

Kammeraten opdagede frJrst efter nogle 
M inutters Forløb, at Jacobsen ikke va r 
kommet med ind. l<ort efter fandt man 
dog Jacobsen og arbejdede længe med 
Ca rbogen og kunst igt /\andedræt. men 
Døden var indtraadt. Jacobsen, der var 
hjemmehørende i Skørp ing, havde forny-
l ig været sengel iggende paa Grund af en 
Hj ernerystelse. 

Trafiken i Haderslev. 
I sidste N r. a f JERNBANE-BLADET 

omtal te v i kor t de voldsomme Demon-
strat ioner , der har fundet Sted 1110d Jern-
b anekr~rslen gennem Haderslev By. 

Byraadet har behandlet Sp~lrp;smaalet. 
N ogen Bestemmelse om en endelig Ord-
ning blev der ikke t ru ffet, og Byraadet 
rfoskede ikke at tage Stilli ng til SprJrgs-
maalet 0111 Standsning af Personkørslen 
ved Haderslev Hovedbanegaard. Derimod 
vi lde man sør ge for vi rkn ingsfu lde Sik-
kerhedsforanstaltninger ved Baneover-
skæringerne i Byen. I Anledning af Pro-
t estnoten fra de Erhvervsdrivende mod . 
de nu lukkede Gader, v ilde Byraadet sna-
rest se at skaffe en Fodgænger overgang 
ved Pladsgade. 

Om de paatænkte Sikkerhedsforanstal t-
ninger oplystes det, at DSB vil gaa med 
til at standse Persontogstrafiken ved Kri-
minalretten, saa lcdcs at Hovedvej 10 (d. 
v. s. Nørregade) og T eaterst i ikke kryd-
ses med Persontog. 1 Praksis betyder det, 
at en Fj erdedel a f Jernbanestrækningen 
gennem 'Haderslev Bys Indre nedlægges 
t i l Brug for P'ersontogkrfrsel. Der skal 
derefter blot indrettes et Billetkontor i et 
!< lasseværelse i Freder iksskolen . De smaa 
Baneoverkørsler lukkes, saaledes er 
Brøndstræde og Pladsgade allerede spær-
ret, og Skolegade vi l eventuelt kunne 
blive det. T erkelsgade og Lilie Slagter-
gade sikres med Jernhanebomme. 

Enorm Ferietrafik. 
Til t rods for den til 75 pCt. af FiJ r-

krigs- T rafikcn udvidede Sommerk9Jre-
plan, synes det ikke at have hj ulpet væ-
sentl igt paa Pladsfo~holdene i T ogene, 
da det er en l<endsgern ing, at Rej selysten 
tager t il 111ed langt større Far t end Tra-
f ikudvidelserne. Den 6. Juli maatte Kbh. 
saaledes afsende M orgenekspressen til 
Jylland i fire Afdelinger. 

Lollandske Jb. 
er paa nogle Møder i Nakskov blevet 
stærk t angrebet fo r sine t rafikale For-
hold. Banens Bestyrelse har derefter holdt 
et Forhandlingsmøde med de interessere-
de Par ter, og efter Udtalelser i de lo-
kale Blade synes der at have hersket den 
bedste Forstaaelse paa Mødet. 

Den nye Banedi rektr1 r , Hr. T erp Las-
sen, udtal te saaledes bl. a. : 

- Jeg er jo endnu ikke t raadt i Fu nk-
tion, men allerede i Efteraaret rejste min 
Kone og jeg herned og gennemkør te 
St rækningen. og jeg fandt, at Reformer 
var til t rængt paa en Række Omraader . 
Al t skal gf!res saa bekvemt for de rej-
sende som mul igt. En Del af Vognmate-
r ieilet er notorisk for r ing-e, o_g det vil 
bl ive udskiftet, saa snar t vi faar Mulig-
hed derfor. 

Videre udtal te Direktøren, at han turde 
love nye, hu r tige Forb indelser til Køben-
havn - og snarest, d.v.s. saa snart den 
nye Køreplan, som var under Udarbej-
delse, tillod det. Og ,hvad særlig vi l væk-
ke Glæde er. at Direktøren snarest mu-
ligt lover at indsætte Hurtigtog paa 
Strækningen Nakskov- Nykøbing. Det vi l 
ske paa den Maade, at der f ra Nakskov 
udsendes en Forl~lber, som standser alle 
Steder for at tage Landstationernes rej-
sende med. Efter Fo rløberen sendes saa 
Hurtigtoget, der kun stopper ved Bysta-
tionerne. 

S-Banen til Glostrup 
har skab t nogle fan tastiske Pr iser paa 
Grundene omkring den kommende Brc,!nd'" 
hy St. Et Stykke /Landbrugsj ord der var i 
1936 vu rderet t il 23 Øre Kvadratmeteren. 
En "fremsynet" Spekulant, der paa den 
ene eller anden Maade havde faaet op-
snuset, at en proj ekteret S-Bane.JL inje 
skal have Station l ige i Nærheden. kØb te 
hele Herligheden i 1942 fo rmedelst 32 
Øre Kvadratmeteren. I 1945 forlangte 
denne Herre 5 Kr. Kvadra tmeteren - en 
Spekulationsgevinst paa li ere ved 1500 
pCt. ! 

Som Ffjlge af denne Spekulants V i rk-
somhed vi l Huslejen paa de Huse, der 
kommer til at ligge paa disse Grunde, 
bl ive 14 pCt. dyrere end det ellers vi lde 
være Tilfældet, det er hvad alene Speku-
lationsgevinsten fo rdy rer den aa rlige Hus-
leje med! 

15 Aars Fængsel 
ble\' Dommen ti l den 50-aarige fhv. 

D NSAP Sysselleder og folketingskan-
didat Lokfrj rer J. F. Koch, Kolding. End-
videre frakendtes han borgerl ige Rettig-
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heder for bestandig. Vi har tidl igere ud-
f f!rl igt refereret de mange Ank lagepunk-
ter mod Koch, og ku n et af disse Punk-
ter blev han fr ifundet for. 

Afstemnings Resultater. 
Ved Afstemning angaaende t imel f>nne-

de Remisehvk. og Remisearb. Overgang 
ti l T jenestemandsstillinger, blev der af-
givet 864 St. for Forslaget og 956 St. 
imod. 14 blanke og n ugyldige. 

Remisehvk1. havde _ 145 for og 39n 
imod. 

Rcmist!arb. havde 657 for o.~ 5-1 1 imod. 
Magasinpers. havde 6-1 for og 19 imod. 
Dansk Lokomotivmands Forening har 

afholdt U rafstemning om. hvorvidt der 
paa Forbundets l<ongres skulde optages 
Forslag om Indmeldelse i De samvirkende 
Fagforbund. 

Der blev_ afgivet 956 Nej mod 608 Ja 
fo rdel t saaledes: 

LokffJrere 688 Nej og 439 Ja. 
Motor f. 30 Nej og 15 Ja. 
Lokfyr bf!dere 234 Nej og 154 Ja. 

Sydfynske Jb. dømt. 
Højesteret har a fsagt Dom i en Sag 

mellem Fr u ,Petra Larsen og SFJ. 
Fru Larsens Mand, Assistent Anthon 

Laur. Larsen, havde været ansat ved SFJ 
fra Foraaret 1911 ti l Foraaret 1943, da 
han tog sin Afsked, efter at der havde 
været foretaget en tjenst l ig Undersøgelse 
af hans For hold. Ved Afskedigelsen fik 
han udbetalt sine indbetalte Pensionshi-
drag. 

1 Februa r 1946 styr tede han med sin 
Cykle paa Gaden i Svendborg og blev 
dræbt. Obduktionen viste, at han i fl ere 
Aar havd~ lidt af en Hjernesygdom, der 
gjorde ham uti lregnelig, og hans Enke 
krævede derefter Sydfynske dJ~mt t i l at 
hetale Pension. 

Ved Landsretten blev SFJ frifundet, 
men ved Hfljesteret blev Selskabd dr•hnt 
t i l at betale Fru Larsen Mandens Pen-
sion i Tiden fra hans Afskedigelse i 19-+3 
til hans D rJd i 1946 og derefter Enkepen-
sion. Desuden skal SF J betale Sagens 
Omkostninger fo r begge Retter med 1200 
Kr. 

Kort fortalt -
- Motorvognsfr,Srer H. M. Hansen. 

VVGJ, der som t idl igere omtalt i Jern-
hane-Bl adet, viste Mod og Snarraadighed 
ved T ogsammenstc,Sdet paa Bindeballe St. 
d. 2. Maj 1944 har nu 111odtaget 600 Kr. 
fra Carnigefonden. T ogf. H. Jørgensen . 
der ved samme Lej lighed viste Snarraa-
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Ja, det lyder næsten utroligt i 

denne Tid , hvor Folk ikke plejer 

at forhaste sig, men vi kan altsaa 
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indenfor 30 km fra Købe nhavn. 

V0tte"oldgade JO • T lf. B70• 4962 

Trafikanter 
lag gensidig +lensyn! 

19i ønsker D. S. B. til (ykke 

med J ubilæet. .. 

MASSEY-HARRIS A/s 
REVENTLOVSGAD E 28-30 . KØ BENH AVN V 

JERNBANE-BLADET 

1/s Accumulator-fabriken 
LYACVEJ, LYNGBY 

TLF. 1643 (3 LEON .) 

Østerbros Trælasthandel Afs 
Ly ngb yve j 16 8 

Kø b e nh av n Ø 
T e lf. Ctr. 9150 

CARL SVAN E 
NYBYGNING 

OMBYGNING 

FLISEARBEJDE 

JERNBETON 

Frederikssundsvej 168 Telf. Bella 2453 



JERNBANE-BLADET 

dighed har modtaget en anerkendende 
Skrivelse fra Fonden. 

- En Hotelejer fra Sundsøre kør te i 
Novbr. gennem Bommene paa Onsild St. 
Ved den paafØlgende Lægeundersøgelse 
blev han fundet paavirket i let Grad. Bi-
len blev fuldstændig knust af " Kronjy-
den", men forinden var det lykkedes Ho-
telejeren at komme ud af Bilen. Dommen 
er nu faldet og IØd paa 10 Dages Hæfte 
og Fortabelse af Kørekortet i otte Maa-
neder. 

Lokfyrbøder dræbt. 
Da T og 2914 den I. Juli sku lde over-

hales af T og 58 paa Børkop St.. ble,· 
Lokfyrbøder M. B. Ander~en paa 29I-l, 
der var staaet af Maskinen. ramt og 
dræbt paa Stedet af Eksprestoget. 

Højre Ben knust. 
Under Rangering paa Nørrebro St. d. 

24. Juni skulde Stationsarb. A. B. Jensen 
frakoble i et Rangertræk. Paa Vej ud fra 
Vognene snublede han i et Sporski fte 
og fik sit højre Ben under et Hjulsæt. 
Paa Hospitalet maatte Benet amputeres 
ovenfor Knæet. 

Knækket Drivstang. 
Da T og 172 d. 17. Juni skulde sætte 

igang fra Ring Trinbrædt, knækkede den 
ene Dri vstang paa Togets S-Maskine, og 
borede sig dybt ned i Ballasten og stand-
sede Toget. Det tog I ½ T ime at faa 
D rivstangen fri af Ballasten. 

Kort fortalt -
- Da S-Tog 4073 d. 17. Juni kØrte ind 

paa Hol te St., viste det sig, at der var 
lid i Taget paa en af T ogets Vogne, 
hvor Strømaftageren var anbragt. Det 
l ykkedes dog at slukke Ilden med Togets 
eget Slukningsmateriel. Da Toget paa 
T ilbagevejen kom til Lyngby var liden 
im idler tid brudt ud igen, og Vognen 
maatte derefter sættes ud af T oget. 

- Den 17. Juni skete der et voldsomt 
Sammenstød mellem et Rangertræk og en 

Lastbil ved Slagtehuset i Grenaa. En 
Godsvogn afsporedes, og Bilen blev del-
vis knust, men ingen Mennesker kom 
noget til. 

- Paa Vanløse St. afsporedes d. 19. 
Juni under Rangering to Cx Vogne ved 
at køre over en " Hund". Ved Uheldet 
spærredes for Frederikssundstogenes l nd-
o~ Udkørsel paa Stationen, og Togene fra 
Vanløse maatte derfor bakke til Her lev. 

- Paa GlynØre St. opstod d. 20. Juni 
lid i en Vgl. Kokssmuld, som henstod ud 
for Stationsbygningen. Det lykkedes at 
slukke liden uden Brandvæsenets Mellem-
komst, men ogsaa her brød Ilden ud paa-
ny næste Morgen, og hele Ladningen stod 
i lys Lue. Hele Lasten maatte ud paa 
forden, og Vognen tog en Del Skade. 

- Paa Hundested St. kørte en Motor-
vogn d. 22. Juni med saa stor Kraft mod 
T ogstammen, der skulde afgaa Kl. 12,50, 
at en Del Ruder knustes i den forreste 
Vogn. Der var ingen rejsende i denne 
Vogn. men i den næste V ogn blev de rej-
sende kastet rundt mellem hinanden. og 
Bagagen raslede ned over dem. Ingen 
kom dog alvorlig til Skade. 

- T oget fra Aalborg paak~J rte ved 
Middagstid paa Dronninglund St. en 2-
aars Pige, som var gaaet under de sæn-

Storebælts Overfar ten har ved Fer ie-
rejsernes Kulmination været ude for en 
hidtil ukendt T ilstrømning af saavel rej-
sende som Bilister som aldrig før i Over-
fartens Historie. Paa den indtil nu største 
Dag, den 5. Juli overførtes der alene fra 
Ko rsør 897 Personbi ler. Lørdag den 12. 
Juli va r Tallet 649 og Dagen efter 725 
Personbiler og kun 42 Lastbiler. Disse 
mange Biler bevirkede samtidig, at ca. 
800 Godsvogne henstod i Korsør af Man-
gel paa Plads paa Fær gerne. 

Til t rods fo r, at al t disponibel t Færge-
materiel og Personale var sat ind, og at 
der fra alles Side blev gjort et næsten 
overmenneskel igt Arbejde. beklager Bili-
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kede Bomme. Barnet blev ramt af et 
Trinbrædt og kvæstedes alvorligt. 

- En 55-aar ig Bryggeriarbejder for-
søgte d. 25. Juni at springe paa et S-
Tog, som lige havde sat sig i Gang paa 
Enghave St. Han faldt ned mellem Vog-
nene og paadrog sig forskellige alvorlige 
Kvæstelser. 

- T og 95 paak1lrte og dræbte d. 29. 
Juni i Nærheden af Hjrlrring en :l-aariz 
Pige, som sad og legede ved Sporet. 

- Da T oget fra Aakirkelw l<I. I Y.50 
var kommet et Stykke fra Stationen. 
knækkede en Hjulaksel paa Maskinen. 
og det tog et Par Timer at faa fjernet 
den havarerede Maskine. 

- Den 28. Juni 0 111 Natten paakorte 
et Godstog fra Korsør i Nærheden af 
Vridsløsel ille en Hest, som dræbtes og 
blev ganske indfiltret i Hjul og Maskine. 

- Da Tog 781 d. 29. Juni passerede 
Roslevoverskæringen, kørte en Motorcyk-
le med fu ld Fart mod T ogets Maskine. 
Motorcyklens Fører blev slynget ca. 10 
m hen i Grøften og paad rog sig alvor-
l ige Kvæstelser. 

- Den 30. Juni skete der paa Øster-
port St. Brud paa en af S-Togenes 1<<6-
reledninger, hvilket medførte en Stands-
ning i Toggangen paa en Time. 

sterne sig over indtil 3½ T imes Ventetid 
ved Overfarten. Der klages ti llige over 
Mangel paa Mad- og Drikkevarer, trætte. 
udasede og gennemsure Tjenere. Noget 
er der selvfØlgelig om det. Men er det 
ikke ogsaa saadan de fleste andre Steder 
uden for D.S.S.? Er ikke Hovedparten 
af det klagende Publ ikum Forretnings-
folk, som i deres Virksomheder til daglig 
behandler Kunderne paa den mest l ige-
gyldige Maade, lukker Butiker og Kon-
torer naar det passer dem o.s.v. IHos 
dem gælder alle Undskyldninger, som 
Vare- og Personalemangel. Kun hos 
DSB, som skal have Materiel og Perso-
na le i uafbrudt Dri ft Døgnet rundt, gæl-
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der ingen Beklagelser over , at saa godt 
som intet er som før l<rigen. 

Saa passerede vi Jernbanens 100 Aars 
Jubilæum i Danmark. Selv om Begivenhe-
den udadtil markeredes med Juhilæums-
udstillingen paa den Fri Udstilling i Kø-
benhavn, Opslag af Jubilæumsplakater 
paa Stationerne o. I., saa var det al li ge-
vel en tam Historie set med Jernbane-
personalets Øjne. Dagen blev for langt 
det overvejende Flertal en Arbejdsdag 
som al le de ovrige Dage. Det er da hel-
digvis en l<endsgerning. at langt den 
overvejende Del af DSB Personalet lever 
og fØler sig knyttet t il alt, hvad der fore-
gaar indenfor DSB og ikke saaledes. at 
det blot er et Sted man m(9der for hver 
den I. i Aar ets Ma:1:1eder at have et Sted 
at hente Pengene til Livets Opretholdel-
se. Her havde været en Lejlighed for den 
hØje Styrelse til at kaste et Solstrejf over 
Hverdagen, og ærligt talt. er der noget 
vi alle trænger mere til i Dag end netop 
det? Der blev ganske vist holdt en Fest 
for henved I 200 indbudte Jernbanemænd 
af alle Kategorier, og her havde Admi-
nistrationen været saa snedig at lade 
Jernbane-Organisationerne bestemme 
hvem. der skulde med, saaledes at man 
derved havde afskaaret sig fra al Kritik 
derom. D er er muligvis nok enkelte Ste-
der, hvor der har været arrangeret smaa 
lokale Festligheder, men det giver jo ikke 
det store Særpræg for Dagen. Vi er saa-
ledes vidende om, at IStationsmesteren 
paa Durup Station b16d saavel Stationens 
Persona le som Lok- og Togpersonale paa 
Vin og Kage. I Roskilde havde Carlsberg 
og Tuborg Depoterne skænket 12 Kas-
ser Øl til Personalet, hvilket gav to Øl 
til hver. 

Der er nu Udsigt til, at der saa snart 
Generalcl,jrektØrspØr gsmaalet er afgjort 
vil blive udarbejdet en ny IP'ersonalefor-
tegnelse over DSB Personalet, ~wilket 
ogsaa maa siges at være i hØj Grad til -
trængt. 

Inden alt for længe har vi atter de 
mørke Aftener over os, og det maa al-
vorligt henstilles, at der snarest indføres 
en ordentl ig Frontbelysni ng paa baglæns-
k(J rende Maskiner. Som det nu har været 
i adskillige Aar, med ingen eller en svagt 
lysende Haandlygte, er det en alvorli g 
Fare for Personale, som er tvungen til at 
færdes paa Banelegemet. 

Den 20. Juni faldt Tjenestemandsdom-
stolens Kendelse i Gdir. Knutzen Sagen, 
der, som det allerede vides, kom ti l at 
lyde paa Afsked med fuld Pension. Gdir. 

l<nutzen har besluttet at appellere Ken-
delsen til den nyoprettede Appelinstans. 
Dommen har utvivlsomt været ven tet med 
megen Spænding, og samtidig givet An-
ledning til adskillig Diskussion Mand og 
Mand imellem. Der kan dog næppe være 
T vivl 0111, at Dommen efter Omstændi g-
hederne, vi l b l ive staaende som et Ud-
tryk for, hvad d1: fleste havde ventet. En 
Fortsættelse med Knutzen som Gdi r. vil-
de utviv li;omt fremkalde mange og he-
tydelif!e Vanskeligheder. Men set fra 
lann1 de1i overvejende Del af Jernhane-
personalets Synsnunkt i denne Sag, er 
det med Beklagelse at man ser Knutzen 
forlade DSB. At I<nutzen i Jernhanehisto-
rien, bortset fra alt det Jernbanen uved-
kommende, som er blevet hægtet paa ham 
i Besættelsesaarene, vil komme ti l at staa 
som den Gdir., der var DSB's store Re-
formator og Fornyer, er helt sikkert. 
Naar samtidig de af Ledelser:,e indenfor 
Jernbane Organisationerne, som gennem 
Aarene gik til Forhandlingsbordet med 
I<nutzen, kun har det bedste at sige om 
I<nutzens hele lndtilling overfor, og For-
staaelse af Pcrsonal\!ts Ønsker og Krav, 
er det dohhelt beklagel igt, at I<nutzens 
Karriere skulde slutte paa denne Maade. 

Sporgsmaalet om store og smaa Bog-
staver drøftes fle re Steder med stor Li-
denskab, og det tør vel nok siges, at det 
vil vare noget f<9r der bliver Enighed i 
dette Spf5rgsmaal. I sit Juni Nummer er 
Bladet " Jernbanearbejderen" gaaet over 
til de smaa Bogstaver. Ærlig ta l t synes 
vi ikke dette opfordrer til at grlre lige-
saa. Det er uendeligt tungt at læse, men 
dette kan selvfølgel ig være gammel Vane, 
der bi nder. Skal vi derfor ikke, i 1Li ghed 
med, da Metersystemet blev indfr~rt her 
i Landet, vente med de smaa Bogstaver 
til alle gaar over til dette System sam-
tidig? 

Nyt Katalog over Danmarks 
Jernbanefrimærker. 

Samtidig med, at Statsbanerne fejrer 
100 Aars Jubilæum, er der udkommet et 
nyt Katalog over Danmarks Jernbanefri-
mærker udarbejdet af Togbetjent R ein-
hold Jensen . Aar hus. Da det gamle Ka-
talog ved Th. Hegelund har været ud-
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solgt længe, er et stort Savn hermed af-
hjulpet. 

Pr isen fo r det nye Katalog er Kr. 9,75 
Det kan i fdrste Øjeblik synes en noget 
hrjj Pris. men naar man betænker det 
store Antal Klicheer, der er anvendt, det 
gode Papir, det store Sideantal - 159 
Sider mod det gamle Katalogs 92 Sider 
- og det nydelige typografisk1: Udstyr. 
kan man ikke sige at Kataloget er for 
dyrt. 

Udgiveren har i nogen Mamie fulgt 
den Linie der var angivet i Hegelunds 
Katalog. men har dog ofte fuldstændig 
brudt med den tidligere Katalogisering. 
Aarsagen herti l er i flere Tilfælde den 
storre Erfaring Samlerne i de fo rløbne 
Aar har erhvervet 0111 Jernbanemærkernes 
Mangfoldighed, og her maa navnli g Ud-
giverens store fo rskningsa rbejde og store 
Kundskab berømmes. 

Det maa anerkendes, at de historiske 
Oplysninger er medtaget, l igesom det 
maa paaslqJnnes, at de forskellige T yper 
og Udgaver er beskrevet saadan, at de 
let kan skelnes fra hinanden. Det har 
hidtil knebet for Samlerne. Nu mangler 
der kun Oplysning om de forskel}ige 
Ovcrtryks-Typer for at Kataloget kan 
bl ive helt ideelt. men herom har Udgive-
ren i Forordet forklaret, at det ogsaa 
oprindelig var Hensigten at afbilde de 
fo rskell ige T yper, men at det for T iden 
vi l gflre I<ataloget alt for dyrt, saa vi 
baaber det kommer i den næste Udgave. 

Skal cler rettes nogen Kritik mod Ka-
taloget, maa det bl. a. være den, at Ud-
giveren sansynligvis ikke har tænkt over, 
at der findes mange Samlere af Jern-
banefrimærker, som ikke er virkelige Fi-
latelister. Undertegnede kender trods 35 
Aars Samleri endnu Iikke Forskel paa 
Linietakn ing og Kamtakning, som Kata-
loget adskiller nogle af DSB's Mær ker 
efter, men hvad, det kan j o læres. 

Desværre har Trykfejl og deslige ikke· 
helt kunnet unclgaas. Her nævnes et Par, 
fo r at Samlerne kan faa dem rettet. 

Aalborg Privatbaner Nr. 48 skal være 
-10 Øre. Varde-Nr. Nebel Jb. Nr. 24, 25 
Øre, brun, er fa ldet ud. 

Kataloget være hermed anbefalet paa 
det bedste. 

N. E. Nielsen. 

Danske Jernbanemærker 
købes og sælges ... 

HELLERUP 
Frir.->ærlcehandel 
Strandvej 201 . Tli. Helrup 794u 
Forlang min Pris lis te over Frimærker. 
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Den moderne Udviklin!! indenfor Ver-
dens Jernhanetrafik vil efter mit Skøn i;:aa 
i Retning af Banernes Elektrificering, 
snalcdes som man allerede i nogen Ud-
strækning ser det i Sverige samt i 
Schweiz, hvor alle Baner er elektrisk 
drevne. 

Saaledes udtalte BanedirekWr Kjær, 
Aalborg Pr ivatbaner, til Aalhor" Stifts!.. 
da han den .J.. Juni vendte hj1;:111 fra Ver-
dens Jernban1;:konference i Lucern. 

- Der er næppe T vivl 0111, fortsatte 
Direktrlr l<jær. at Alverdens Jernbaner 
nu efter Krigen gaar ind i, en Modernise-
rings-Periode. hvilket sikkert ogsaa er 
nridvendigt , og det er i denne Forbin-
delse, jeg tror, at man alle Steder. hvor 
det er muli gt, vi l lægge Dri ften over til 
Elektricitet. Hvorvidt der ogsaa kan blive 
T ale om det herhjemme, skal jeg ikke 
kunne sige, men selvfrjl gelig gaar det let-
tere i Lande_. hvor man har de store 
Vandkraftværker til at levere billig Elek-
tricitet. Under alle Omstændigheder gaar 
dog Jernbanerne Verden over ind i en 
ri vende Udvi;:ling. Det er min Overhe-
visning efter denne l<ongres ! 

l~lvrigt deltog mellem 600 og 700 De-
legerede f:·a Alverdens Jernbaneselskaher 
i t<ongrer~,~n. der var aen torste, som er 
blevet hol 1• siden 1936 - altsaa i 11 
Aar. og ' 'er vn r s;ia ledes Stof nok til 
Debat. 

Konferencen drejede sig om rent tek-
niske Sprjrgsmaal , og der blev arbejdet 
inden for forskellige Sektioner. Jeg sad i 
en af ct,·m. som havde til Opgave at 
dr!lfte Erfaringerne ved rorcnclc Sveller 
og- Jernha:1eskinner. l England har man 
i de eneste /\ar eksperimenteret med 
A nvcndelse af Betonsveller i Stedet for 
T·"'svcller hl. a. paa Grund af l<naphe-
den paa T ræ. 

Det tyske Jernbanenet er som Helhed 
lammet. 

Et slaaende Indtryk paa mig gjorde 
Rejsen gennem det sammenbrudte og 
Ødelagte T yskland, siger Direktør Kjær 

videre, og specielt lagde jeg Mærke til, 
at den tyske Jern ba netrafik endnu som 
Helhed er lammet. Der IØber vel nogle 
Oplandslog- ud fra de store Byer. men 
den store Trafik er gaaet i Staa. og i 
\·ældic:e J\\ængder staar Lokomotiverne 
hobet op paa Sporene rundt 0111. 

De mange Deltagere i Jernhanekon-
;rressen. der kom selv fra saa fje rne Lan-
de som Australien og Indien. va r alle 
særdeles tilfredse med Forlrlhet af de 
otte Dages Forhandl inger, og Direktør 
l<jær havde Lej lighed til at konstatere, 
at selvom Danmark er et lille Land, er 
det do 11 ikke helt ukendt fo r den store 
Verde/ T alte man 0111 Danmark med f. 
Eks. en Inder, kunde han med et Smil, 
der r cJbede Stolthed over hans Viden, 
sige: .,Deres Hovedstad hedder Køben-
havn"! Mel!et mer kan man vel heller 
ikke med Rimelighed fo r lange af en In-
der. at han skal vide 0111 Danmark 
selvom han er Jernhanemand ! 

Trafikinsp. J. Okkels 
Jubilæums-Interview ... 

Trafikinsp. ] . Okkels fej rede den I. 
Apri l 50 Aars Jubilæum ved DSB, og 
havde i den Anledning FØigende interes-
sante Samtale med Aarhus Amtsf. 

- 50 Aar er lang Tid i Statsbanernes 
Tjeneste, indleder vi Jubilæumssamtalen 
med Trafikinspektøren, da vi midt i den 
t ravle Færden opsc1ger ham. 

- Ja, det er netop Halvdelen af den 
T id, DSB har eksis teret. Statsbanerne 
fej rer 100 Aars Jubi læum til Sommer, 
men jeg t(!r nok paastaa, at de sidste 
50 Aar af Banernes Levetid langt fra har 
været den mindst interessante Tid. Frem-
skridtene har været store. Maskiner og 
Materiel fr,lr den Tid var elendigt i ,For-
hold til det, vi kører med nu. Arbejdsfor-
holdene var heller ikke ideelle denganc:. 
Jeg begyndte som 16-aa rig med 30 t<r. 
0111 Maaneden. 

- Hvad bestiller en Trafikinspektør 
udover det. Navnet i si;:( selv fortæller? 

- En Trafikinspektclr har under sig 
Ledelsen af T oggangt:n o.~ Tilsynet med 
Togene og Stationerne. Det vil i frlrste 
Række sige, at Sikkerhedsbestemmelser-
ne overholdes. Og dette A rhejdc har jeg 
altid Ønsket at maatte komme ti l at tage 
Del i. Ocr er aldrig een Dag, der er som 
en anden. Man rejser hver Dag og kom-
mer i Kontak t med Personalet paa de 
mange Stationer. Det er interessant. Jeg 
synes, at det at være Trafikinspektør, er 
det eneste, der duer. 
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- De er med andre Ord tilfreds med 
Tilværelsen? 

- Ja, jeg er tilfreds og glad ved min 
Gerning, og det er det vigtigste af al t. 

- Sikkerhedsforanstaltningerne er vel 
ogsaa med Tiden blcvd mere omfat-
tende? 

- Den voksende Hastighed kræver, at 
der ogsaa maa \ '-"l' yderli gere Sikker-
hed. Store Ulyk l :!r e~ .- ldrig hændt i ,'er 
Distrikt, der har v;,,ret underl - gt mir:. 
Naar der kommer Fejl, er !'om lkgel ;il-
tid flere samme::h:<!ngcncl -:: Omstændig-
heder Skyld dl!r i. Vo!"I SiJ·l<erheclssystem 
er særdeles '.-!:.>dt. 

- Er det ikke en ubehagelig Opgave 
at fo retage rorundersilgelser i de Tjene-
stesager, De har med at gøre? 

- Det er ikke altid l ige rart, men jeg 
ser ikke gennem Fingre, hvor der er sket 
Fej l. Jeg har haft et godt For hold til mit 
Personale, særligt under Krigen, hvor det 
gjaldt 0111 at faa det bedste ud af det. 
Men De maa ikke tro, at jeg ser det som 
min Opgave at optræde som Bussemand. 
Man opnaar meget mere ved at vej lede 
og faa de enkelte til at indse, hvad der 
er r igtigt, og hvad der er forkert. 

954 er dou/1/eret, sagde Kon{!en. 
Naar de kongelige Personer er paa 

Hejse i Jylland, ledsager Trafikinspektø-
ren al tid. 

- l<ong-efam ilien er al tid elskværdig 
og behagelig- at have med at iulre, for-
tæller Jubi laren. l<ongen f. Eks. er me-
get underholdende. Han har al tid Stats-
banernes T jenestekrlrcplan paa sig un-
der Rejser og følger interesseret med i 
T ogtrafiken. Jeg kan huske_. at jeg en-
gang hentede l<ongen paa Fredericia Ba-
negaard. Vi skulde Nordpaa, og paa Tu-
ren passerede vi et modgaaende Ekspres-
tog. 

- Naa, sagde Kongen til miir, 954 er 
nok dubleret i Dag! 

l<ongen havde ved et Øjekast konsta-
teret Sammensætningen af det fo rbisu-
sende T og og va r ganske rigtigt kommet 
ti l det korrekte Resultat. 

- Hvad tror De, Fremtiden vil bringe 
af Udvidelser inden for T rafiken her-
hjemme? 

- Jcrnbanl!n, tror jeg, vil ald rig miste 
sin Betydning. Der vil stadig ske Frem-
skridt, og j eg er ikke i Tvivl 0111, at naar 
det gælder om at give Folk en hu rtig og 
bekvem Beford r ing, er 1Lyntogene ideelle. 
Ikke alene mellem t<rlbenhavn og Pro-
vinsen, men mellem alle Landsdele. Men 
det skal nok komme i Løbet af faa Aar. 
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Storebæltsbroen vi l ogsaa komme. Ikke 
nlene vil en Storebæltsbro være t idsbe-
sparende, men ogsaa pengebesparende. 
Tænk paa, hvad Færgefarten koster. En 
Bro vil let kunne forrente en saadan Ka-
pitalinvestering. 

- Vi l De savne Deres Arbejde, naar 
De om nogle Aar fo rlader det? 

- Savne og savne, det er to Ting. 
Jeg vil komme til at savne mine Rejser 
og dette at komme ud mellem Folk, men 
selve Bestillingen som saadan vil jeg til 
den Tid ikke være bange for at sige Far-
vel. Saa vil jeg faa Tid til at dyrke alle 
de af mi.ne Fritidsinteresser, jeg ikke har 
kunnet ofre en Tan ke ... 

En +listoric uden Moral. .. 
Da jeg i 190 var a nsat ved D. S.B. i 

Fredericia , skete der en meget mærkelig 
Historie. Ma n maa n emlig ikke tro, at den 
eneste Form for Romantik ved Statsbaner-
ne bes taar i , at T o:;c:1e undertiden ankom-
mer rettidig til deres Bestemmelsessted , el-
le r at en Station sælger et Maleri af Fred-
die for 75 Ø re ; nej, der kan hænde ganske 
anderledes spændende Ting. 

Banelinjen over Fyn var konstant over-
belastet, og de vise Fædre i Rigsdagen 
havde derfor besluttet, at der skulde an-
lægges Dobbeltspor over Boghvedeøen, fo-
reløbig dog kun mellem Nyborg og Oden-
se. Ved de mange store Jordarbejder var 
bl. a. ogsaa beskæftiget en hel Del A rbej-
dere tilhørende Brødrefolket hinsides Sun -
det. Foruden at være flittige A rbejdere var 
de Heste af dem tillige udstyret med en 
u udslukkelig Tørst, og de konsumerede 
store Kvanta af den gode danske Snaps, 
der paa Tiden kostede saadan noget lig-
nende som 60 Ø re pr. Helflaske. 

H ør n u, hvorledes det gik en af disse 
brave Svenskere. 

Da Natekspressen en Sommernat ankom 
til Odense, meddelte Lokoføreren , dybt 
rystet, som det sømmer sig en pligttro 
Jernbanemand, at han mente at have over-
kørt en Mand imellem U llerslev og Oden-
se. Umiddelba rt efter Ekspressens An-
komst skulde der afgaa en Slæber den 
modsatte Vej, altsaa fra Odense mod Ny-
borg, og den fungerende Stationsbestyrer 
paa Odense St. sprang op paa Godstogs-
maskin en og gav Lokoføreren Ordre til at 
unde rsøge, om Medlingen om den over-
kørte Mand kunde være rigtig, og bad 
ham om at meddele Resultatet af Under-
søgelsen pr. Traad fra nærmeste S tation . 
Det lovede Lokoføreren selvfølgelig bered-
villigt og send te da ogsaa et T elegram fra 
U llerslev til Odense St. saalydende: »Det 
er rigtig nok. Manden ligger ned endnu.« 
Stor Bal.lade Det havde selvfølgelig væ ret 
den O dense Stationsbestyrers Mening, at 
Slæberen skulde have stoppet op og taget 
Manden, eller pvad der var til Rest af 

ham, med op i Toget og bringe ham ri! 
nærmeste Station. Lokoføreren undskyldte 
s ig med , at ha n kun havde faaet O rdre til 
at se, om Manden laa der, og det havde 
han ogsaa gjort, men han havde ikke faaet 
Ordre til at standse og samle ham o p. 

En Trollie med 4 Mands Besætning blev 
mobiliseret og sendt afsted med Lygter, 
Baare og en Stump Pressenning til at dæk-
ke de sørgelige Rester med. De nærmede 
s ig Stedet, og U hyggen bredte sig mere 
og mere. Og der laa han 1 Med H ovedet 
nede i en af de Render, der findes af og 
til i Grusballasten paa Strækningen, og 
med Kroppen paa langs imellem Sporene 
laa han - og snorkede, saa det drønede! 

Det var en af de svenske A rb~jdere, der 
havde drukket s ig en Kæfert til af helt 
usandsynlige Dimen sioner. Rent instinkt-
mæssig er han vaklet afsted til s it Ar-
bejdssted, og der er h an velsagtens snublet 
over et af Sporene og faldet netop saa 
svineheldigt , at han intetsomhelst var kom-
met til udover , at der var kommet en 
Flænge i ha ns Jakke, formodentlig fo raa r-
saget af Askekassen paa den P-Maskine, 
der var fo rspændt Natekspressen . Søvn en 
har overmandet ham , saasnart han var fal-
det, og den Bagatel , at et Ekspres tog med 
90 km Hastighed , og bagefter et Godstog 
med 4-0-50 Vogne er passe ret over ham, 
har ikke formaaet at vække ham af hans 
trygge Slummer . Muligvis har der rullet 
saa mange T og rundt inde i H ovedet paa 
h am , a t et Par Stykker udenfor H ovedet 
ikke har kunn et gø re hverken fra ell er t il ! 

Jeg ha r kaldt min sandfærdige Beretning 
for en H istorie uden Moral , for man kan 
da ikke kalde det for en Moral, at skal 
man endelig d rikke , skal man drikke som 
en Svensker ; altsaa som en Svensker i 
ovennævnte S ituation. 

Maaske er der dog en lill e Smule Moral 
i Historien , for Svenskeren kom paa H o-
spitalet med Delirium ! 

S. Pødenphant. 
Redaktør. 
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Brande St. 
Trafikktl. E. Sorensen, B ramminge, er 

ud nævnt til Stfst. i Brande. 

Balle St. 
Stationsbestyrer Rich. Jø rgensen. Hyl-

lested, er 'a nsat som Stationsmst. ved 
Balle St. 

Hyllested St. 
Som Stationsbest. i Hyllested er der-

efter antaget Fru Laigaard, G ravlev St. 

Ørum St. 
Fhv. l<Øhmand C. lvladsen, Sall , er an-

sat om Stationsbestyrer i Ørum. 

Flintholm St. 
T rafikeksp. H. E. Ryb ro, Flintholm, er 

fo rfremmet til S tationsmst. samme Sted, 
hvor Stmst. J. P. He rmansen har søgt 
Afsked paa Grund af Alder (65 Aar ). 

Dødsfald. 
Pens. Lokfører T. V. Hoppe, Vejle, er 

dØd 63 Aar. 

Pens. Togfører H. P . Rysted, H øng-
T ølløse Jb., er dØd 69 Aar. 

Stationsforst. C. A. Ernst Jensen , Røde 
Kro, er p ludselig dØd som Følge af en 
Hjerneblødning, 60 Aa r. 

Telegrafist (pens. Trafikassistent, 
55 Aar) søger timelønnet Arbejde 
snarest. 

N. Stochholm, S ønderho, Fanø. 



J. s. Christensen . Anne Lise Brixval - AUG.RATZ 
Bageri Tandtekniker En t re pre nø rf or r e tn i n g 

Hjerm - Telf. 4 Rep. 1-2 Timer. Alt i Guldarbejde . Storegade 7 . Jerne . Tlf. Esbjerg 1749 Omstillinger ekspre s . 
Johs. Hansens & Søns Struer : Fiskergade 1 - Telf. 506 

BESØG I 

Smedeforretning Vinderup Afd. : Søndergade 2 - Telf. 2 

Struer Strandvejen 4 Telf. 38 'Banegaardsrestauranten 
Svigter RADIOEN husk ESBJERG 

1). Pedersen 'lYestivdsk 'Radio 
ved Tekniker Jul, Pedersen • Struer 11. J). Christensen Slagter- og Viktualieforretning Telefon 430 

Vestergade 1 . Struer . Tlf. 126 Bødkermester 

Nygaardsvej 40 . Esbjerg 
Damefrisør-Salonen Damefrisørsalonen 

Torvet 1 anbefales 
ved Banegaarden anbefales. 

Nancy Poulsen . Telefon 329 . Struer 
Johannes Larsson 

Laurits Jensen, Manufakturhandel 
Struer . Telt 356 Damefrisør Strandbygade 16 Esbjerg 

':J.rede Sørensen 
?node-og 'Broderiforretningen N. P. Olsen's Eftf. ERNA BÆK Fiskeeksp ort Esbjerg 

E. ROSE 
Østergade 27 . Struer 

Strandbygade 18 . Esbjerg . Tlf. 3139 Telefon 552 J. Lauritzens Eftf. 
Guld . Sølv . Kunst . Ure . Optik 

Alt i Dame- og Børnehatte Havnegada 61 Esbjerg 

?nodesalo nen N. JØKER Anna Hornstrup fi:fe':? Østergade 12 . Struer . Telefon 178 Fiskeeksport Esbjerg 

~en&;-4-'t,e,ne,~ LAD OS VEJLEDE DEM 
VED VALGET AF TAPETER Tarben P. Jensen I/ s 
Vi er ogsaa inleresserel i et godt Resultat Fiskeeksport 

E I G IL BRIX Søstrene Truelsens Eftf. Ny Havn Esbjerg 
Veste rgade 5 . Struer . Telefon 528 Trikotage 

Struer Xur-'Badeanstalt Kongensgade 54 . Esbjerg Besøg KOSfflORAffll 
Lys - Bade - Massage Kongensgade 78 . Esbjerg 
Solbehandling - Fodpleje He rremagasine t "8 0 SJ O ft" Billetkontor Kl. 16-18 

Østergade 48 - v. Banegaarden Søndag KL 14-18 
Struer . Telefon 320 Kongensgade 64 T elefon Esbjerg 17 9 

ESBJERG 

Uhre . Briller . GUid . SØIU :Xosmos Akts. 
CHR. SINDING , Jens J. Jensen 

Østergade . Struer , Telefon 119 Frugt en gros ESBJERG 
- Baunhøjvej 7 Esbjerg 

Glarmesterforretningen 
~ed ;r;c?enoen Østergade 33 . Struer . Telefon 161 Vestjydsk Krystal-Isvæ rk 

anbefales med alt til Faget henhørende 
Ny Havn Esbjerg Fiskeeksportør 

Se lyst paa Tilværelsen - Telf. 66 ESBJERG 
tapetser om med lyse, smukke 

Chr. Ther~ildsens Tapeter fra ., ·Esbjerg Mølle 
Chr. Neergaard SKO TØJSFABRIK H. L. WINTHE R 

Telefon 165 Struer E SBJER<E Jernevej Esbjerg 

Autoriseret Fordforbandler JO'HS. FRAND·SEN 
Holbækvej 1-3, Sorø . Tlf. 100 - 199 H. F. Toftegaards Eftf. 



H. Paulsen & Co. A/s 
Skært1er . 'Broslen . Xantslen . Sand 

{}rus . Singels 

Gasværkshavnen 156 Central 4729 - 8636 

N.S.361 

Aage Hassenkam 
Æg en gros 

Pr. Maries Alle 11 Central 1681 - 2859 

EINER JAHN 

Kul ; Koks 

Inden- og udenlandsk Brændsel 

Nørrebrogade 49 A . København N Telefon Nora 8072 

Brdr. Rosendahl 
1lyller alt - ovtralt 

møbelopbevaring 

Vodroffsvej 59, København . Tlf. Ctr. 8246 - 8346 -14535 

J. sturup & u. Prosch-Jensen 
Ingeniører . Entreprenører 

København V: 
Mitchellsgade 23 
Telefoner: Palæ •239 
Palæ 2•39 . Palæ 5231 
l} 

Fredericia: 
Telefon 1•32 

Overintendant U. A. Blond 
Revisionsfirma 

Frederiksholms Kanal 2 . Telefon Central 4254 - 14 454 

H. OTZEN 
1ngeniør . Entreprenør 

LYNGBYVEJ 267 A . _HELLERUP TLF. GENTOFTE •385 

CttfTIIUM - vun:u ao,AD[ to, U HYN. 
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